
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

Dato       : 21.09.17 

Tidspkt   : 09 -10:15  

Tilstede  :  Mat Tove Dalbakk, Vegard Herlyng, , Bjørnar Andreassen, Lasse Juliussen, Anne 
Marte Kolbjørnshus, G. Wibeche Pettersen 

Frafall     : Anne Sofie Nielsen, Hilde Strømme 

Referent : G. Wibeche Pettersen 
 
 

1. REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER 

Sak 26/17  Godkjenning av referat fra styremøte 30.08.17 

Referat fra styremøte 30.08.17 godkjent uten merknader.  

 

Sak 27/17 Status regnskap og medlemsverving 

 

Status regnskap 

Styret hadde fått tilsendt regnskap og budsjett pr. 30.06.17 og 15.09.17.   

Status medlemsverving 

Styret  fikk tilsendt oversikt over medlemmer i Studiesenteret.no og Norske 

Utdanningssentre, samt handlingsplan for rekruttering av nye medlemmer, i forkant av 

styremøtet. 

Iflg.Bjørnar Andreassen vil en ny kommune, Hemnes kommune, melde seg inn i Norske 

Utdanningssentre og Nesna kommune går inn som medlem av region  Ytre Helgeland.  

 

Styret hadde ingen merknader til sakene vedr. regnskap eller medlemsverving.  

 

Tilbakemelding - mail informasjon 

Pr. 20.09.17 har vi fått 1 tilbakemelding fra fylkesrådene, Roar Sollied, Fylkesråd for 

Utdanning, Troms Fylke.     

 

Sak 28/17 Medlemsskap i FuN  

Søknad om medlemskap sendt FuN. Formelt må medlemskap behandles i styret i FuN og vil 

 



bli behandlet 21.09.17.  Foreløpig tilbakemelding er at det vil gå greit, og sannsynligvis vil vi 

slippe medlemsavgift for 2017.  

For å få inn flere medlemmer har FuN redusert medlemsavgiften med 50%, noe som tilsier 

en medlemsavgift for Norske Utdanningssentre på kr. 5000.- /år.  

 

Sak 29/17  Oppdatering av sosiale medier 

Status pr. 15.09.17 oppdatering av sosiale medier: 

 

1. Websiden har fått nytt domenenavn: www.norskeutdanningssentre.no 

2. Websiden oppdatert med ny logo, samt byttet Nilus med NU i nyhetstekstene 

3. FB og Twitter ny logo 

4. Webmail til May Tove og Wibeche, ved behov ordnes det til flere 

5. Infomail sendt til alle, jfr. vedtak i sak 21/17 i styremøte 30.08.17. 

 

Alle styremedlemmene fikk i løpet av møtet tilgang til NUs Facebookside. 

Styremedlemmene, både gamle og nye, oppfordres til å legge ut "ytringer", aktuelle saker og 

bruke sine nettverk aktivt til å rekruttere flere "følgere" på facebooksiden. 

  

2. OPPFØLGINGSSAKER 

Ingen saker  

  

3. BESLUTNINGSSAKER 

Sak 30/17  Medlemsavgift ved innmelding i 2017 
For å få mer fart på medlemsvervingen, foreslås det fri medlemavgift ut 2017 ved 
innmelding i Norske Utdanningssentre innen utgangen av 2017.  
 
Vedtak 
Styret går samlet inn for forslaget om fri medlemsavgift ut 2017 under forutsetning av fult 
betalende medlemskap i 2018.  
     

 
4. DRØFTINGSSAKER 
 
Sak 31/17  Møte med HiOA 
Nye Studiesenteret.no (vår arbeidstittel) skal ha Generalforsamling 16.10.17 (GF).  
HiOA har forbeholdt seg retten til 4 styremedlemmer, inkl. styreleder, i det nye styret, og 
ønsker resterende 3 styremedlemmer representert fra studiesentrene/studiesenterledere.  
 
Norske Utdanningssentre ønsker å komme i dialog/møte med både ledelsen ved HiOA og 
styret i Nye Studiesenteret.no. 
 

http://www.norskeutdanningssentre.no/


Konklusjon  
Styret ønsker å avvente Generalforsamlingen i Nye Studiesenteret.no og valg av 
styremedlemmer til styret, event. også eget møte med ledelsen ved HiOA, før vi ber om 
møte med partene.  
Dialogmøtet mellom HiOA og stedsansvarlige i Ss.no som er planlagt i slutten av oktober, kan 
være gunstig tidspunkt for våre møter med ledelse og styret i Nye Studiesenteret.no.    
 
Eventuelt 
Orienteringssaker som er lagt inn under hovedpunkt 1. Referater og Orienteringssaker 
 
 
 

 
 
 
 

 


